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PREFÁCIO 

Livro das Almas é um livro que trás o conhecimento profundo contido na alma 

humana. Foram por meio de insights, um contato mais profundo com a essência 

primordial que foi concebida os mistérios aqui contidos. 

Podem ser poesias, mas foram escritas como verdades ou axiomas. Cada uma 

delas remete a um tema e foi escrita pelo senhor das Trevas: Dark Night (S.Q.N). 

Depois de expostas em seu blog pessoal, foram reunidas (a maioria) todas em 

um documento só e o Livro das Almas tomou forma no plano físico. Algumas até então 

inéditas ao público. 

Pode ser usado como fonte de meditação e assim elevar sua sabedoria. 

Use com sabedoria o conhecimento contido neste documento. 
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FILOSOFIA EMBRIAGADA 

1. Por que sentir fome se pode sentir sede?! 

2. Ó meu senhor, por que expirasse em meus anseios? Por quê? 

3. Quanto tempo ainda me resta? Quanto tempo?Não! Não me conte! Não quero 

sofrer antes do tempo! 

4. Se as estrelas falassem todos entenderiam o que quero dizer! Mas elas não 

falam! 

5. A maioria delas está morta, mas para alguns estão bem vivas, isso é por que elas 

não sabem ainda que já morreram! 

6. Não me replique senhor das suas glorias! Já que sou seu criado por que não 

ouve? É por que sou inferior a vós? 

7. O que faz de ti um superior a mim, mero ser humano? Não finjas desgraçado que 

sois melhor que mim! A fantasia é cruel! 

8. Quando as aranhas se vingam de seu oponente? Não sei! Me responda! 

9. As luzes das estrelas entram em meus olhos e me divirto sabendo que esta luz 

estava em outro mundo! Pense nisso! Em outro mundo e agora está em mim, 

tocando me! 

10. Por que envergonho de meus erros do passado? Deveria eu sentir vergonha? Ó 

não! Por que senhor? Por que meu deus? Por que sinto arrependimento? Não 

quero essa emoção nunca mais! 

11. As baratas imundas me cortejam! É por que sou imundo também? 

12. Meus conselheiros me agridem com palavras! Por que me sinto ofendido? 

13. A embriagues é a dádiva do quê? Por que é bom? Oh meu orgulho desgraçado! 

Eu te ponho a maldição! 

14. O entorpecimento é a praga de vossas vidas! Eliminem-no para nunca mais ser 

escravo! 

15. Pare com essa eloquência, por favor!! 

16. Não sou mais o mesmo de ontem! Quero ser o futuro do passado presente para o 

todo sempre! 

17. Os séculos seculares são supersônicos! Não me importa qual século irei, quero 

apenas sair deste entrance! As miúdas me ignoram! Quero sentir amor ó minha 

glândula pineal, mas um amor correspondido. Já me cansei de gastar energia em 

bobagens! Me ilumine com sua chama! 
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18. Para ouvir os espíritos apenas ouça o silencio. Ele vem por meio da vossa 

imaginação. 

19. Por que escrevo isto? Por que vós leis isto? Não sei, mas pense na conexão 

mental que estamos tendo! Pense na distância e na proximidade que ao mesmo 

tempo estamos tendo! Você está dentro da minha mente agora! 

20. As borboletas sacodem os mármores da vida? 

 

 

OS SENTIDOS 

1. Que sentido tem os sentidos? Há cinco deles ou seis? Quem é o sexto? Me diga 

senhor? Quem é o sexto sentido?  

2. Então ele respondeu: é a sua intuição. 

3. Então a intuição é o sexto sentido? Os animais também tem o sexto sentido? 

Pois a intuição é instintiva? 

4. O senhor respondeu: Não. O instinto não é a mesma coisa que a intuição. São 

coisas  distintas. O instinto gera uma ação para você e emoções, tais como o 

medo. Isso é instinto. A intuição é mais além. É mais alto. A intuição são 

conjuntos de sensações que são processadas na mente. O instinto é irracional. A 

intuição é incompreensível. 

5. Então por ser incompreensível não faz dela irracional? 

6. O senhor todo poderoso disse: Olha! Você já está me abusando! Acredite no que 

eu digo e deu! Já disse que são diferentes! 

7. Parece que o senhor dele era um pouco impaciente. Ele aceitou e foi alegre para 

casa. Depois foi pagar o dízimo, pois o senhor havia dito para ele pagar, caso 

contrário ele iria para o inferno. Ele acreditou nisto e foi pagar o dízimo. 90% de 

sua renda iria para a igreja. Pobre humano, mal sabia ele que esse senhor era 

falso. A única verdade era seus questionamentos. Se ele tivesse dirigido ao 

verdadeiro senhor talvez ele saberia tudo o que ele estava procurando. Pobre 

escravo! 

8. Os sentidos! Ah... Os sentidos. Que sentido tem os sentidos? Direito ou 

esquerdo? Talvez reto! Um traço retilíneo que vai em direção ao infinito. O 

domínio dos sentidos só terá sentido quando for aplicável! As sombras negras da 
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escuridão dão uma noção de sentido somente quando se está nelas. O medo só 

tem sentido somente quando se sente. A direção em sentido contrário é a força 

cega que se volta contra o operador. Dê orientação para a energia, caso contrário 

ela desmaiará sem os sentidos! 

9. O Ozzy parecendo uma gralha com seus berros no show só terá sentido se você 

estiver lá no momento exato! As risadas só tem sentido com a piada. A piada só 

tem sentido com as risadas. A vida só tem sentido com a morte. A construção só 

tem sentido com a destruição. O Satanás só tem sentido com o Catolicismo. A 

tecnologia só tem sentido com a aplicação. A força só tem sentido com a 

energia. O sentido só tem sentido com a direção. O preto e o branco são o 

sistema binário. Este é o equilíbrio, a harmonia. Não chegamos ainda na 

santíssima Trindade que é o três que faz o um. 

10. O sentido com a direção forma o caminho, este é a Santíssima Trindade. O Pai, o 

filho e o espírito. O criador, o executor e a vontade que aglutina ambas. A 

imaginação, a vontade que forma a magia! Eis o segredo! A chave dos mistérios 

de mão beijada, em bandeja! Pegue a chave e abra a porta. Depois feche por 

dentro para ninguém invadir! Olhe o que há dentro. Um corredor infinito e 

escuro. Vá sem medo! Avante homem da Terra! Corra e depois descanse. Mas 

continue em frente! Go ahead! Don’t give up! Não tem como voltar. Cada passo 

que deres a porta da qual entrou fica um passo mais longe e se tentar voltar ela 

se afastará cinco. O infinito se multiplicará e a tua frente encontrará o sentido de 

tudo. Do TODO e de si mesmo! O sentido dos sentidos! 

 

DORES 

1. Homens imundos da Terra sintam as dores que só vocês sentem! 

2. Repouse por um tempo querido Jonh, sua febre não vai passar! Sinta! 

3. A dor que sentes quando o fogo queima é a mesma de uma queimadura de mil 

sois. 

4. A alma não sente, não sofre, apenas assiste. Se refugie para sua alma quando 

sentires dores. 

5. Se fosse para eu mensurar a dor eu chamaria um poeta para calcular. 

6. Os animais sentem dor somente quando eles são sacrificados para o senhor. 
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7. Deus Criou a dor e ele viu que era bom. 

8. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. 

9. Da mente doentia para uma mente dolorosa, se mandam rosas. Com as pétalas 

eu cubro a dor e com os espinhos eu cubro a doença. 

10. Não sei o que é pior, se é a dor de dente ou crer num cara que cobra para ter fé e 

a salvação de Deus. 

11. Mando toda a dor que eu tiver para o meu inimigo, para ele sentir o que eu sinto. 

Isso é amor. 

12. Saltos altos causam dores á elas, e elas continuam a usar. Isso é a prova 

definitiva que elas adoram sofrer! 

13. Quando é que a dor vira prazer? Não sei. Ou será que sei. Acho que a ejaculação 

vem da dor suprema. Então o prazer é bom e a dor é um nível baixo do gozo! 

14. Se quiserdes provocar dor, cause em si mesmo, depois distribua gratuitamente! 

15. O frio causa dor, o calor também, o mediano causa prazer. Os limites ficam 

entre o fim. A dor é a manifestação do divino. 

16. Melhor que o prazer é a dor, pois ai tem-se a esperança de vir coisa melhor. 

17. O medo é a dor do ego. O ego só quer sentir prazer! Destrua o ego com a dor! 

18. Coma dor todas as manhãs, para abastecer dor para o dia inteiro. Uma dieta 

muito dolorosa! 

19. Dear Father forgive me! In silence I feel pain! 

20. Os analgésicos são carinhas com foices para cortar a raiz da dor. Será eles a 

morte anã? 

21. Se estivesse a dois metros de um sol prestes a explodir, será que iria sentir dor? 

22. De tanto ler sobre dor, você já está com dores! 

23. O fogo que consome as almas pecadoras dá a elas a dor do pecado. 

24. A dor do masoquista é o prazer, ou é o prazer a dor? 

25. Não finjas quando estiveres com dores. Não para você. 

26. A dor é aquilo que os ameaça. Se sentires alguma vez, não olhe para fora e sim 

para dentro! 

27. As galinhas sentem dores quando colocam ovos, não coma ovos, elas são frutos 

da dor. Ou coma se tiver um pouco de dor na carne. 

28. As reservas de dores estão escondidas para que nenhum ser humano possa 

destruir. 

29. Se não sentíssemos dores, não saberíamos o que é prazer. 
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30. Todo mago domina suas dores, seja elas físicas ou mentais. A alma não sente 

dor, eu já disse. 

31. Não medite sobre dor, ela virá ao teu chamado e não será nada agradável! Eu já 

fiz isso para você! 

32. Quando fores dormir não tranque-se por dentro, deixe a porta aberta, mas não é a 

porta física. 

33. Os químicos são soldados da dor. E os físicos do prazer. Pergunte ao engenheiro. 

34. Sertanejo é a dor no ouvido dos humanos, os que ouvem são todos masoquistas. 

35. Experimente fazer sexo com dores! Isso atrasa a ejaculação. Na sei se funciona. 

Nunca fiz isso. 

36. Se proteja das dores com o prazer, coloque fantasias nelas. 

37. Siga seus instintos para combater a dor. Tome uma cartela de analgésico e morra 

de overdose. Assim você jamais sentirá dor novamente. 

38. Ó dor, tu que és masculino, casou-se com o prazer para amaldiçoa-la e agora 

busca a companhia dos pobres homens da Terra. Você dor é homossexual? 

39. Os anjos sofrem, mas não de dor. Sofrem de Prazer. 

40. A Terra sente dor quando pisamos nelas. 

41. Se um meteoro caísse bem encima da Terra, quem sentiria mais dor? Os homens 

ou os  animais? Acho que seriam as plantas. 

 

ESCURIDÃO 

1. Os reinos sobem e caem conforme o pendulo da existência permanece. É a lei 

imutável do universo. O sobe e desce das marés. Tudo que vai volta. 

2. Se não sabes é por que desconhece. Se acreditares é por que aceita. 

3. Pertube-se sempre que puder para acabar com sua mente! 

4. Na noite eles vêm em sua frente para que você não possa vê-los! 

5. As bruxas são aquelas que semeiam suas intenções naturais. 

6. Os hierofantes guiam os mais dúcteis em vontade. 

7. O dom da audição é sempre mais conveniente do que a do verbo. Os sábios 

falam apenas quando estão só. 

8. Os macacos de tuberculose criam mais imaginação do que os mais fracos dos 

humanos. 
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9. O pelo marrom de um urso não é marrom. Vivemos numa ilusão sem 

precedentes. Nada que vemos é real. 

10. Para sair da matriz universal da fantasia tu deves primeiro pedir a corda da 

realidade. 

11. A teoria das cordas não se aplica no universo sem cordas. Poderiam ser isto uma 

blasfêmia? 

12. O que seria do poeta sem as poesias?  

13. O medo do escuro é o medo de não conseguir ver o que se deseja. Por que 

ninguém tem medo da luz mesmo estando à sua frente e você não conseguindo 

enxergar a realidade? 

14. As trevas é aquilo que está adormecido. 

15. Expulse seus demônios cantando canções da Xuxa só para baixinhos. 

16. Em tempestades de chuva os deuses estão chorando por seus pecados. 

17. O suicida é o cara mais egoísta e o mais heroico que existe. Todo herói é egoísta.  

Mas por que todo egoísta não é herói? 

18. O medo nos olhos de quem está assustado é mil vezes melhor do que o prazer 

das alturas. 

19. O amor no coração de quem ama é 1bilhão de vezes melhor do que a afirmação 

acima. 

20. Todo amor se desprende sob um cavalo rosa que morre no primeiro buraco que 

cai. 

21. A dor vem de uma afinidade ferida que em seguida é queimada como carvão em 

uma churrasqueira. 

22. Imagine uma historia de sombras e destruição para se comover como uma 

donzela indefesa. 

23. Desastre vem do grego que significa estrela ruim. Os cometas tem nada a ver 

com as coisas ruins que acontecem aqui em baixo. 

24. A terra fica aqui em baixo. Já é uma inferioridade. Mas para se elevar é 

necessário estar em baixo. 

25. Dos céus eu vi as carruagens de fogo que Enoch descreveu. Era papai Noel com 

problemas em seu trenó. 

26. Sem palavras para descrever essa prosa sem finalidade. A escuridão é aquilo que 

escondemos por nossas vontades. 
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18 

1. Os mais que percorrem sem orientação se tornam menos. 

2. Por mais que consiga acreditar em suas palavras, um dia verás que era uma visão 

distorcida da realidade. 

3. Não pare para acreditar nos outros. Viva um universo interior. A confusão e a 

indecisão aparecem quando estamos fora do nosso universo e divagamos até nos 

perder. Saia de si, mas não para muito longe. 

4. A redondeza é perigosa, portanto saia aos poucos ou então vá acompanhada. 

5. A bolha que nos rodeia é o nosso universo, nosso mundo. Quando confiamos em 

alguém a bolha se abre, quando não confiamos a bolha se fecha. 

6. A luz do sol traz a energia de um mundo distante, oito minutos é o tempo que ele 

leva para chegar até nós. Oito minutos vagando no vácuo darknoso. 

7. Cada mundo individual é pintado de uma cor. Não existe cor perfeita. Todas são 

de alguma forma. 

8. Para tocar é preciso se aproximar. Para se aproximar é preciso comunicação Para 

ter comunicação é necessária uma aproximação. Tudo está interligado. Não 

existe aproximação sem comunicação e não existe o toque sem as outras duas. 

9. O amor pode ser torna em ódio devido ao axioma da polaridade. O amor e ódio 

são de mesma natureza, porém são os extremos. Um ódio também pode se tornar 

amor. 

10. Quando a alma se agarra em algo se senti amor. O amor  é aprisionamento de 

almas 

11. Não desista de seu universo. Seu universo é o que há de mais precioso. Você é o 

soberano de seu universo e você precisa construir um império sob a coordenação 

da vontade. 

12. A meditação é uma forma de entrar no próprio universo. 

13. O universo interior é o reflexo de suas ações e sentimentos. 

14. O ser humano em equilíbrio possui um universo divino. 

15. Um amor é como um mar em tempestade que varre o equilíbrio porque arranca a 

alma. 

16. Não julgue os universos distantes. Cada universo possui um sistema de regras e 

leis próprias como a que o seu tem. 
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17. Um grupo de pessoas é equiparado à uma galáxia de estrelas. 

18. Tempo e  energia é o ingrediente para mudança. 

 

FÚRIA EM DOIS SÓIS 

1. O mestre do medo, o senhor das trevas tem umas palavras de repulsão sem 

sentido quando observa o fogo queimando em chama verde. Aos sons dos 

trovões se pede por maldição quando percebe que uma solidão invade os 

corações dos pobres humanos que perdem a alma. 

 

2. Por mais que se ame, jamais sentirá saciedade. Gritando aos deuses da solidão 

para queimar tudo em volta. Os demônios queimam em água fria para dissolver 

os pecados. Ó deus da dor e sofrimento eu vos louvo por sua clemência! O 

desespero nos olhos dos humanos é assustador... 

 

3. Por mais que se peça por piedade nunca um deus permitirá. Apenas a si mesmo 

é que se dá a carta de alforria. Pela escuridão se vagueia sem saber por onde 

andar. Esperando um sinal de sua divindade. Sua existência é duvidosa e no 

fundo um desejo de ilusão confirmada. 

 

4. Por mais que doa, a verdade é a melhor opção para queimar os restos de um 

ciclo. Agora mil anjos caem em uma multidão desolada para destruir todas as 

almas amarradas. Os demônios correm de medo para sobreviver, covardes iguais 

sua natureza. 

 

5. A dúvida que permeia em cada ser é a arma mortal da destruição. Quem a 

colocou? Não sei. Só sei que existe. O que fazer? O certo ou o que o desejo 

interno grita? Os furacões devastam tudo que encontra e é preciso controlar de 

qualquer maneira. 

 

6. Os sóis juntos se queimam, causando feridas imensuráveis um ao outro. A 

aproximação de dois sóis é a catástrofe de um apocalipse. A fúria em um deles é 

o que ocasiona a morte deles. A destruição final de dois sois que brilharam por 

bilhões de anos no universo afora. Agora não existe mais. 

 



12 
 

O CORTEJO ANIMALESCO 

1. Baratas são baratas imundas iguais ao homem estúpido. 

2. Cavalos são corredores covardes iguais aos homens estúpidos. 

3. Galinhas são fracas e descuidadas  igual ao homem estúpido. 

4. Cachorro abandonado é desprezado igual ao homem estúpido que os Anunnakis 

deixaram para trás. 

5. Ouça os bois rugirem igual a gatos na agonia da morte. 

6. Porcos de guerra são aqueles que lutam sem ideais. 

7. Todo galo canta mais do que devia. 

8. As ovelhas são fofas para se disfarçarem de demônios que comem pastos. No 

fundo elas oram por sua derrota. 

9. Carne de animal é nutriente aos humanos. Se não fossem não comeríamos. 

10. Peixes são sacrificados toda sexta feira santa. Que culpa eles  tem? Que culpa 

eles não teriam? 

11. Existe algum animal surdo? Os morcegos são cegos. 

12. Ozzy foi o único humano que se deliciou com um morcego e agora ele é o 

Batman. 

13. Sempre que ver um animal não mostre seu medo. Demonstre sua indiferença. 

14. Animais resolvem integrais e derivadas em sua mente evoluída. 

15. Não existem animais. 

16. Não existem coisas animalescas. 

Não existem certo e errado. 

17. Não existem nada que podem ser destruídas. 

18. Não existem nada que não possam ser criadas. 

19. Não existe o impossível na mente. 

20. Dentro da mente o impossível não permeia. Imaginação é o elixir da existência 

divina. 

21. O homem é animal. 

 

AS PERGUNTAS 

1. Porque perguntar? R: Para obter respostas. 

2. O que lhe motivou vir aqui? R: Condições aleatórias que me levaram até aqui. 
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3. Estamos aqui? R: Sim, estamos de certa forma aqui e agora. 

4. É possível andar mais rápido do que um cavalo? R: Sim. 

5. Como? R: Na imaginação nós podemos. 

6. O que é um Helopiteco? R:Família de macaco que pode apreender com a cauda. 

7. Você já comeu um Monocotiledôneo? R; Sim, é bem suculento. 

8. Podemos ebanizar? R: Sim. Sempre que quisermos. 

9. Como se voa? R: Se movendo pelos ares. 

10. As respostas são as verdadeiras? R: Nem sempre. 

11. Mas as verdades são absolutas? R: Não. Jamais. 

12. Há verdades falsas? R: Sim. Toda verdade é meia mentira... 

13. De onde vem o erro? R: Do insucesso. 

14. E de onde vem o insucesso? R: Da incompetência. 

15. O que define alguém ser incompetente? R: Ela ser despreparada. 

16. Como faz para a pessoa estar despreparada? R: Sendo pego de surpresa e nunca 

ter tido experiência no assunto. 

17. Como se pode adquirir experiência? R: Atuando. 

18. Pode alguém ser competente em tudo? R: Não e sim. Depende. 

19. As flores são cheirosas? R: Não. Exalam odores que podem ser agradáveis ou 

não. 

20. Qual a origem de tudo? R: Mental. 

21. O pensamento é 
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22.  a origem? R: Para nós é. Tudo esta em nossas mentes. 

23. Deus criou tudo mentalmente? R: Não sei. Deus está em nossas mentes. Não 

tenho certeza de que ele exista fora de nossas mentes. 

24. A crença de Deus é mental? R: Sim. 

25. O verdadeiro poder é mental? R: Absolutamente. 

26. O que é a mente? R: A dádiva do divino. 

 

 

 

 

 

 

Foi dedicada a Deusa Éris! A única! 

É com sua sabedoria que vós conheceis agora os mistérios do caos. 

Agradeço a deusa pela compreensão e o contato mais próximo com as esferas 

mais altas e que tirou minha tontura e... É! Foi só a tontura mesmo! 

Agradeço também a oportunidade de deleitar em seus seios, Ó senhora deusa 

do caos. Não me deixe abandonado perante a ordem e nem ao caos, que seja feito o 

certo para o todo sempre amém. 
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Dark Night 

O senhor das Trevas e o mestre do Medo. 

~Inverno de 2014 


